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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2557

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ
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ที่ CS/AGM/1/2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.   สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556

2.   รายงานประจำาปี 2556 และงบการเงินประจำาปี 2556

3.   ประวัติกรรมการบริษัทท่ีครบกำาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

4.   รายละเอียดค่าตอบแทนและบำาเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2556-2557

5.   รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2556-2557

6.   ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

8.   รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

9.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ) 

10.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำาหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน ใน  

     ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

  

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม

ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท      :                     พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :      เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจำาปสีิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็น

ที่เรียบร้อย

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
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ปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) (เปรียบเทียบ

เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2555 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แต่

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 

6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 (ห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของกำาไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่ง

กำาหนดจ่ายปีละ 2 คร้ัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรเบ็ดเสร็จรวมท่ีเหลือหลังจากหลังหักเงินสำารอง

ต่าง ๆ ทุกประเภท รวมเป็นเงิน 95.85 ล้านบาท บริษัทฯ กำาหนดให้วันที่ 6  พฤษภาคม 2557 เป็นวัน

ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีต้องพ้น

จากตำาแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายอำานวย นาครัชตะอมร         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวซนวา เด่นเมฆา            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต       กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำาเหน็จกรรมการ ประจำาปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบ้ียประชุมให้แก่

คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และคงค่า

บำาเหน็จพิเศษสำาหรับคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน

บาทถ้วน)

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี สำาหรับปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :     เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังสำานักงานตรวจสอบ

บัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำากัด โดย  

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

2. นายเทอดทอง เทพมังกร          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

3. นายบรรจง พิชญประสาธน์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2557  โดยกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2557 เป็นจำานวนเงิน

รวมท้ังส้ิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถ

มีความเช่ียวชาญ เป็นอิสระ โดยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทต้ังแต่ปี 2551 (เดิมชื่อ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท

จำากัด)) ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุมต้ังแต่

เวลา 12:30 น. และบริษัทฯ จะดำาเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม    

ผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ 

สถานท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียง

ในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมา

พร้อมนี้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำาหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า  2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำาเอกสาร 

(ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม   

บริษัทได้กำาหนดให้วันท่ี 19 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 จนกว่า

การประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ    

  

ขอแสดงความนับถือ

                                                    (นายวิโรจน์ พรประกฤต)

                                     รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                        บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

          หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th   
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น. 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง 106 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 56 ราย รวมทั้งสิ้น 162 ราย จำานวนหุ้นทั้งสิ้น 123,659,791 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 71.36 ของจำานวนหุ้นสามัญท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด  จำานวน 173,297,625 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุม 

และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทท่ีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด  

 

ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์          ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำานวย นาครัชตะอมร          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวซนวา เด่นเมฆา   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา          กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประกฤต          รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                                         และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส และกรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร
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ผู้บริหารระดับสูง

(1) นายยุทธนา แต่ปางทอง              ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

(2) นายวรวุทร  เศรษฐธนารักษ์     ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักตรวจสอบภายใน

(3) นายชาญ    ธาระวาส      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

      และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำาหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย

หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติท่ีนำาเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย

หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำานวนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและท่ีงดออกเสียงเท่าน้ันเพื่อนำามาหักจากจำานวนคะแนนเสียง

ทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็น

ของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง

ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผล

คะแนน และจะทำาการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร  

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ปรากฎรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555

มติที่                       
ลงจำานวนเสียงที่ลงมติ

                              (1 หุ้น = 1 เสียง) 
               

คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                           ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) เห็นด้วย                  123,099,689                                100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                        -                                            -

(3) งดออกเสียง                        -                                            -

รวม                          123,099,689                               100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานขอให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซ่ึงคุณอัญรัตน์

ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำาปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2555 คิดเป็น 1226.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.19 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้ 

                       
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำาหน่าย / บริการ          2555          2554     เพิ่มขึ้น (ลดลง)      ร้อยละ

เครื่องประดับเพชร และอื่นๆ                1,089.34         793.19          296.15          37.33

เพชรกะรัต                                  131.05          88.36          42.69          48.31

รายได้ค่าบริการ                           5.84           5.77           0.07           0.01

รวมรายได้                                 1,226.23         887.32         338.91          38.19

   

 

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้      

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำาหน่าย / บริการ          2555          2554     เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

กรุงเทพฯ                                   728.10         510.70         217.40          42.57

ต่างจังหวัด                                   498.13         376.62         121.51          32.26

รวมรายได้                                 1,226.23         887.32         761.09          38.19

ในปี 2555 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 79 สาขาในปี 2554 เป็น 95 สาขา ในปี 

2555 เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำานวน 17 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพ

1. เมกะ บางนา

2. โรบินสัน เมกะ บางนา

3. ซีคอน บางแค

4. ห้างเซ็น

5. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

6. เซ็นทรัล พระราม 9

ภาคกลางและภาคตะวันออก

1. โรบินสิน สุพรรณบุรี

2. เทสโก้ โลตัส ปราจีนบุรี

3. เซ็นทรัล พัทยา บีช
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ภาคเหนือ

1. เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก

2. โรบินสัน เชียงใหม่

3. โรบินสัน ลำาปาง

4. เซ็นทรัล ลำาปาง

ภาคใต้

1. เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

2. โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

3. เทสโก้ โลตัส สะเดา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เซ็นทรัล อุดรธานี

บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งมอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์จำานวน 

9 ลำา ไว้ให้กับชุมชนวัดหาดใหญ่ใน อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไว้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

ชาวบ้านในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากชุมชนแห่งน้ีประสบปัญหาน้ำาท่วมเป็นประจำาทุกปี โดยมี นายแพทย์

รุ่งโรจน์ กัวพาณิชย์  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

และด้วยผลการดำาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาในปี 2555 ส่งผลให้ บริษัท ยูบิลลี่ 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ SET AWARDS 2012 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ยอดเยี่ยม  (Best Investor Relations Award) และรางวัลดีเด่นด้านผลการดำาเนินงาน (Outstanding Company 

Performance Awards) ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ ์          สอบถามในเรื่องอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2553-2555 เห็นว่ามีอัตราลดลง 

                                           เกิดจากสาเหตุใด

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                   ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำาไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 40 จากผลการ

                                           ดำาเนินงานท่ีผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรากำาไรข้ันต้นไว้ได้ไม่ต่ำากว่า

                                           เป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 บริษัท

                                           สามารถทำายอดขาย และกำาไรเป็นสถิติท่ีสูงท่ีสุด อันเนื่องการบริหารจัดการ

                                           เรื่องการวางสายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัท จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถ 

                                           บริหารอัตรากำาไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อยละ 43 ได้

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ ์          สอบถามในเรื่องอัตรากำาไรเบ็ดเสร็จรวม จะมีแนวโน้มจะลดลงไปกว่า  

                                            ปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากในปี 2553-2555 ที่ผ่านมามีอัตราลดลงอย่าง  

                                           ต่อเนื่อง
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คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                   ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำาไรเบ็ดเสร็จรวมไว้ที่ ร้อยละ 13-15

                                           จากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรากำาไรเบ็ดเสร็จ

                                            ไว้ได้เช่นเดียวกับกำาไรขั้นต้น และในปี 2556 บริษัทจะสามารถบริหาร

                                           อัตรากำาไรเบ็ดเสร็จรวมให้อยู่ในอัตราที่กำาหนดไว้ได้อย่างแน่นอน                 

คุณธณัฐ เตชะเลิศ                  สอบถามในเรื่องสินค้าคงเหลือในปี 2555 อยู่ท่ี 479 ล้านบาทเพ่ิมสูงข้ึนจาก 

                                               384.72 ล้านบาท เมื่อปี 2554 โดยเข้าใจว่าสินค้าคงเหลือน้ันเพ่ิมข้ึนตาม   

                                             ยอดขาย จึงอยากสอบถามความเป็นไปได้ที่จะสามารถบริหารจัดการให ้  

                                            ยอดขายเติบโต โดยบริหารสินค้าคงเหลืออยู่เท่าเดิม หรือไม่เพิ่มสูงขึ้น

                                           ไปกว่านี้

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                  เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง 17 สาขา ทำาให้ 

                                           สินค้าคงเหลือในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในอนาคตอาจเป็นไปได้ยาก 

                                           ที่ทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น การขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น แต่สินค้าคงเหลือ  

                                           เท่าเดิม แต่หากพิจารณาอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะเห็นได้ว่า

                                           มีอัตราที่ลดลงจาก 245 วัน ในปี 2554 เหลือเพียง 219 วัน ในปี 2555

                                            ซ่ึงเกิดจากการกำาหนดแผนงานผลิตภัณฑ์ เน้นลงทุนในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด

                                            รายได้ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วปัจจัย

                                           เหล่านี้ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2555 ดีขึ้น

คุณเอกรัฐ จารัตน ์           สอบถามเรื่องการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลอย่างไรต่อบริษัทหรือไม่

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต           บริษัทนำาเข้าวัตถุดิบจากประเทศเบลเยี่ยม ดังนั้นการแข็งค่าของเงินบาท

                                           ส่งผลในแง่บวกในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบาย

                                           ป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของค่าเงินบาท โดยการทำาสัญญาซ้ือขาย

                                           เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมีทีมงานติดตามการเปล่ียนแปลงอย่าง

                                           ใกล้ชิด

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ ์          ขอชี่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเท และ ทำาให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ 

                                            มากมาย แต่ขอฝากเรื่องพนักงานประจำาสาขาต่างๆ อยากให้สื่อสารข้อมูล

                                            สินค้า ความรู้เรื่องเพชร หรือข้อมูล จุดแข็งของบริษัท ให้กับลูกค้ามากๆ 

                                           เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ

คุณมนู เลียวไพโรจน์           คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

                                           ต่อบริษัทฯ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมายเหตุ  เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน  

คุณอัญรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำาหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2555 จาก

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดขาย 1,226.23 ล้านบาท มี

กำาไรขั้นต้น 510.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.6 ของยอดขาย มีกำาไรสุทธิ 165.87 ล้านบาท ในขณะที่ยอด

ขายในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขาย 887.32 ล้านบาท กำาไรขั้นต้น 389.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.9 ของ

ยอดขาย และมีกำาไรสุทธิ 131.19 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานของปี 2554 กับผลการดำาเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.19 กำาไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.94 และกำาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

26.43 ตามลำาดับ

สำาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น บริษัทฯมีสินทรัพย์

หมุนเวียนเท่ากับ695.03 ล้านบาท  มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 51.54 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 

746.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 583.46 ล้านบาท มีสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 63.82 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.28 ล้านบาท

ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 238.24 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 9.07 ล้านบาท รวมเป็น

หน้ีสินรวม เท่ากับ 247.31 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 499.26 ล้านบาท รวมส่วนของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากับ 746.57 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 

201.79 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 11.46 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 434.03 ล้านบาท รวมส่วน

ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 647.28 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณสุภศักดิ์ จุลละศร                   ขอท้วงติงในรายงานประจำาปี หน้า 77 รายการกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน

                                            ในตารางงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขีดไว้ทำาให้เข้าใจว่ากำาไรจากอัตรา  

                                            แลกเปลี่ยนเป็น 0 แต่ในหน้า 86 ตัวเลขกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนถูก 

                                           แจกแจงรวมอยู่ในส่วนของรายได้อื่นๆ ซึ่งอาจทำาให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                  รับทราบขอนำาข้อท้วงติงไปปรับแก้ ในการทำารายงานงบการเงินต่อไป

   

เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

          

มติที่ลง

                      

 จำานวนเสียงที่ลงมติ  

                                          (1 หุ้น = 1 เสียง)

              
คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                         ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) เห็นด้วย                            123,634,691                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,634,691                            100.00
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หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำาให้มีจำานวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ เป็นผู้รายงาน 

คุณอัญรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำาเนินงานปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำาเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 

0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ใน

อัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) 

คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกำาไรสุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง

กำาหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิหลังจากหักเงินสำารองตามกฎหมาย คิดเป็น

เงิน 51.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯกำาหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 

เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำาหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 ตามที่  

          คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กรรมการที่ครบกำาหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายมนู          เลียวไพโรจน์

2. นายวิโรจน์    พรประกฤต

3. นายสหัสโรจน์    โรจน์เมธา

          

มติที่ลง

                      

 จำานวนเสียงที่ลงมติ  

                                         (1 หุ้น = 1 เสียง)

              
คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                         ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) เห็นด้วย                            123,635,591                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,635,591                            100.00
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เนื่องจากประธาน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมาย

ให้ นายอำานวย นาครัชตะอมร ทำาหน้าที่ดำาเนินการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างดีย่ิงเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึง

ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำาเสนอแต่งต้ัง

กรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ 

 พรประกฤต และนายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

          

มติที่ลง

                      

 จำานวนเสียงที่ลงมติ  

                                          (1 หุ้น = 1 เสียง)

              
คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                         ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์

(1) เห็นด้วย                            123,499,591                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,499,591                            100.00

2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประกฤต

(1) เห็นด้วย                            51,370,441                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   51,370,441                            100.00

3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

(1) เห็นด้วย                            123,574,591                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,574,591                            100.00
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วาระที่ 6  พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและบำาเหน็จกรรมการ ประจำาปี 2556   

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำาตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน   

2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2556 ดังนี้ 

- พิจารณาอนุมัติคงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท 

และขอพิจารณาอนุมัติบำาเหน็จกรรมการประจำาปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้น

จาก 726,000 บาท เมื่อปี 2555 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำาให้มีจำานวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำาเหน็จกรรมการตามที่เสนอ 

วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2556

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ

3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787      

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2556 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณา

เห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำานวน 610,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 585,000 บาท เมื่อปี 2555 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

          

มติที่ลง

                      

 จำานวนเสียงที่ลงมติ  

                                         (1 หุ้น = 1 เสียง)

              
คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                         ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) เห็นด้วย                            123,658,791                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,658,791                            100.00
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2556 ตามที่

เสนอ  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล           ขอพิจารณาเพิ่มส่วนลดคูปองซื้อสินค้าเป็นพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น 

คุณมนู เลียวไพโรจน ์           คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารขอรับไว้พิจารณา

คุณธณัฐ เตชะเลิศ                   สอบถามรายละเอียดเรื่องเงินลงทุนระยะสั้นจำานวน 72 ล้านบาท ที่ฝาก

                                ไว้ ในกองทุนเปิด รวมถึงสอบถามเรื่องบริหารจัดการเงินสดในมือที่มี

                                จำานวนค่อนข้างสูงของบริษัท

คุณยุทธนา แต่ปางทอง                  สำาหรับเงินลงทุนระยะสั้นจำานวน 72 ล้านบาทที่ฝากไว้ ในกองทุนเปิด

                                ประเภทไม่เกิน 3-6 เดือน มีความเสี่ยงในระดับต่ำา มีอัตราผลตอบแทน

                                อยู่ที ่ไม่น้อยกว่า 2.75 ส่วนเงินสดที่มีค่อนข้างมาก เกิดจากยอดขาย           

                               ในไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกไตรมาส ตามที่คุณอัญรัตน์ได้เรียน  

                                ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งกำาลังจะถูกใช้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้

                                ถือหุ้นในครั้งนี้

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ ์          ขอนำาเสนอให้ฝ่ายบริหารเพ่ิมการรับรู้ในตราสินค้าให้มากข้ึน และสนับสนุน

                                ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จุดแข็งของบริษัททางโทรทัศน์ รวมถึง 

                                สอบถามนโยบายด้านลูกค้าสัมพันธ์ ในปี 2556

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                  สำาหรับนโยบายด้านลูกค้าสัมพันธ์ น้ันในปี 2556 เน้นการให้สิทธิประโยชน์

                                กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบข้อมูล และทีมงาน 

                                เน้นการดูแลลูกค้าทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย 

                                ในส่วนของการเพิ่มการรับรู้ ในตราสินค้า ขอน้อมรับความคิดเห็น และ

                                จะนำาไปพัฒนาการรับรู้ ในตราสินค้าให้มากขึ้นต่อไป

          

มติที่ลง

                      

 จำานวนเสียงที่ลงมติ  

                                         (1 หุ้น = 1 เสียง)

              
คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

                                                                         ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) เห็นด้วย                            123,658,791                             100.00

(2) ไม่เห็นด้วย                                  -                                         -

(3) งดออกเสียง                                  -                                         -

รวม                                   123,658,791                            100.00
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ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)                  ขอทราบเป้าหมายการขยายสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง

                                           เป้าหมายยอดขายในปี 2556 และแผนการขยายสาขาในอีก 2-3ปีข้างหน้า

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต           บริษัทต้ังเป้าหมายการขยายสาขาในปี 2556 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 12 สาขา

                                           และมีเป้าหมายยอดขายเติบโตที่ปีละ 20% หรือ 1500 ล้านบาท ในป ี

                                            2556 ในส่วนแผนงานการขยายสาขาสู่ต่างประเทศอยู่ในแผนระยะกลาง

                                           เพราะต้องการศึกษาโอกาสทางการตลาดอย่างม่ันใจก่อน ส่วนในอีก 2-3 ปี

                                           ข้างหน้า บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน ตามข้อมูล

                                           อัตราการเจริญเติบโตขยายตัวจากเมืองหลวงสู่ชนบท คาดว่าใน  2-3 ปี 

                                            ข้างหน้าจะขยายสาขาได้ถึง 200 สาขา 

คุณไววิทย์ พูนจิระเดชมา          ขอสอบถามเพ่ิมเติมถึงเป้าหมายการเติบโตปีละ 20% จะโตได้อีกก่ีปี และ

                                           แผนระยะกลางในการขยายสาขาไปต่างประเทศอยู่ภายในระยะเวลากี่ปี

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                  ทีมงานและผู้บริหารมีความมั่นใจในโอกาสเติบโตปีละ 20% ใน 3-5 ปี

                                           ข้างหน้าเพราะยังมองเห็นโอกาส และช่องทางการตลาดอีกมากมาย และ

                                           ภายใน 3-5 ปีข้างหน้ามีโอกาสขยายสาขาไปต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

                                           ปัจจัย และสถานการณ์ต่างๆ โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

                                           ในโอกาสต่อไป

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล          สอบถามความคิดเห็น 1. เรื่องการจัด Sales Event บ่อยๆนั้น ส่งผล

                                           กระทบกับสาขาที่เปิดขายปกติหรือไม่ เพราะคนทั่วไปอาจรอซื้อในช่วง

                                           เวลาที่มีการจัดลดราคา 2. ขอแนะนำาในเรื่องข้อมูลสินค้าใน website  

                                           ของบริษัทที่มีค่อนข้างน้อย เพราะมองว่าคนส่วนใหญ่มักเข้ามาดูสินค้า

                                           ผ่านทาง website มากขึ้น จึงอยากให้บริษัทให้ความสำาคัญกับช่องทางนี้

                                           เพ่ิมมากข้ึน 3. ในเรื่องการขาดสภาพคล่องของหุ้น บริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง          ขอนำาเสนอให้พิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นโดยการแตกพาร์ ออก     

                                           warrant หรือออกหุ้นปันผลระดับ 4:1 หรือ 5:1

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                  โดยปกติบริษัทจัด Sales Event ใหญ่ในกรุงเทพเพียงปีละครั้ง และ 

                                           ต่างจังหวัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนปลายปีเป็นงาน Sales Event เฉพาะสินค้า 

                                           เพชรกะรัต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าประจำาปี ส่วน 

                                           การจัดทำาEvent ย่อยนั้นเป็นการจัดเพื่อนำาแนะนำาผลิตภัณฑ์ออกใหม่ 

                                           หรือเปิดสาขาใหม่เป็นการจัดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และไม่มีผลกระทบ

                                           กับการขายตามหน้าร้านปกติ
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ในส่วนของ website ของบริษัทน้ันขอน้อมรับและจะเพ่ิมเติมข้อมูล เพ่ิมเติม

                                           รายละเอียดสินค้าให้มากข้ึน และขอน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

                                           การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น ทางบริษัทจะนำาไปพิจารณาและศึกษาต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)          บริษัทเคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงอันเกิดจากสินค้ามีราคาแพง 

                                           และเคลื่อนย้ายได้ง่ายหรือไม่ และในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทเคยได้รับผลกระทบ

                                           จากความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือไม่ และมีการปรับตัวอย่างไร

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                   บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า เนื่องจาก 

                                            บริษัทมีระบบป้องกันและตรวจสอบสินค้าแบบ real time ดังนั้นการ

                                           เคลื่อนย้ายสินค้าแต่ละชิ้นจะอยู่ในการควบคุมของบริษัทตลอดเวลา และ

                                           ยังมีระบบการตรวจสอบโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ stock ในแต่ละ

                                           สาขาอย่างสม่ำาเสมอแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้แล้ว บริษัท

                                            ยังมีนโยบายดูแลพนักงานขายให้ดำารงชีพได้อย่างมั่นคง ยึดเป็นอาชีพ 

                                           และเลี้ยงดูครอบครัวได้ 

                                          

 ส่วนในเรื่องผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์

                                           ต่างๆ ในประเทศ เช่น เหตุการณ์ประท้วง หรือภาวะน้ำาท่วมเมื่อปลายป ี

                                            2554 ท่ีผ่านมา บริษัทยังสามารถทำายอดขายได้เกินกว่าเป้าหมายท่ีกำาหนด

                                           เนื่องจากบริษัทมีสาขาครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เมื่อเกิดผลกระทบ

                                            ในบางสาขา ทีมงานและผู้บริหารมีการเรียกประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์ และ

                                            แผนงานโดยหันไปมุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รับผลกระทบแทน

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)          สอบถามถึงผลกระทบของราคาทองคำาท่ีลดลงมีผลอย่างไรต่อบริษัท และ

                                            ขอทราบความคืบหน้าของ Flagship Store

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต           เรื่องราคาทองคำาที่ลดลงในขณะนี้ ถือเป็นปัจจัยบวก และทำาให้บริษัท 

                                            สามารถบริหารต้นทุนได้ดีข้ึน ส่วนเรื่องความคืบหน้าของ Flagship Store 

                                            ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และการเตรียมงานควบคู่กันไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)          บริษัทมีกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าระดับบนที่มีกำาลังซื้อสินค้าชิ้นใหญ่อย่างไร

             และการใช้ Brand เดียวจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าระดับบนหรือไม่

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต                   บริษัทมีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกระดับเปรียบเทียบเป็นลักษณะปิระมิด  

                                            ฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของยูบิลลี่อยู่ในระดับ B ขึ้นไป กำาลังการซื้อเฉลี่ย

                                            อยู่ท่ี 50,000 บาทต่อช้ิน  ส่วนกลุ่มลูกค้าระดับบน  บริษัทก็มีสินค้าท่ีระดับ

                                           ราคา 6 ถึง 7 หลัก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้สอดคล้อง

                                           กับการวาง positioning ของยูบิลลี่ที่ให้คนไทยมีโอกาสในการสวมใส่ 

                                           เครื่องประดับเพชร และในทุกๆ ปี
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                                           บริษัทได้ทำาการวิจัยกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเพชรอยู่เป็นประจำา พบว่ายูบิลล่ียังเป็น

                                           Brand ในระดับต้นที่ผู้ที่สวมใส่เครื่องประดับเพชรนึกถึง 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ

 เมื่อไม่มีคำาถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำาเนินการมาครบ

ทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:30 น.

             นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม

      นายยุทธนา แต่ปางทอง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  

    ลงชื่อ _______________________________ประธานที่ประชุม

                         (นายมนู เลียวไพโรจน์)  

            

            ลงชื่อ________________________________ผู้บันทึกการประชุม

                     (นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา) 
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ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง
  

 ชื่อ – ชื่อสุกล      นายอำานวย  นาครัชตะอมร

ตำาแหน่งในบริษัท           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อาย ุ                         58 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำาแหง

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท           67,550 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          ร้อยละ 0.04

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลิค เคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ                  เคมีคัลส์์ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

 หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009) 

 Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management     

 (MIR 5/2009) 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)

 The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the  

 Board and Management should do”

 The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership  

 Evolution”

 AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมถือหุ้น (AGM)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม                    ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย            ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา                  ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 หรือบริษัทย่อย  

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   

 หรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 ที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสุกล      นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต 

ตำาแหน่งในบริษัท                  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อาย ุ                    34 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการตลาด 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักมณีศาสตร์  

 สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

 หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชี

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นในบริษัท           6,249,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          ร้อยละ 3.59

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                 

 กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำากัด และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ต่อบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน   -ไม่มี- 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม          ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย           ไม่มี 
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ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง  

ชื่อ – ชื่อสุกล      นางสาวซนวา เด่นเมฆา

ตำาแหน่งในบริษัท                  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อาย ุ                         55 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท           -0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          -0- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 Financial Controller – Energy Teamwork Limited

และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม           ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย           ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 หรือบริษัทย่อย 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 หรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทาง

 ธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผล

ทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็อิสระ 



22

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำาเหน็จประจำาปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

1. เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครั้ง)

                             
ตำาแหน่ง                                   ปี 2557      ปี 2556

ประธานกรรมการบริษัท                                                     55,000               50,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ                                            20,000               18,000

รองประธานกรรมการบริษัท                                            20,000               18,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                   17,000               15,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                     17,000               15,000
 

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท

2. เงินบำาเหน็จกรรมการประจำาปี (หน่วย  :  บาท)

                                                                        ปี 2557      ปี 2556

เงินบำาเหน็จกรรมการประจำาป ี                                            1,000,000     1,000,000

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำากัด หรือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด (ชื่อเดิม) ประจำาปี 2557 

เปรียบเทียบกับปี 2556

                                                                               
ปี 2557      ปี 2556

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)                                             680,000      610,000

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)                                        -                  - 
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ระเบียบ ข้อบังคับ

ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ  

ข้อ 21.     ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)

แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 22.     ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ข้อ 23.    ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ 

จำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำานวน 

ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้ 

  

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  

ข้อ 26.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อ 30.    กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและ

ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
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ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ 

หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความ

ในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

  

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการ

ที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด 

  

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 44.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 

  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น

จำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 45.    ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้

ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะกำาหนดก็ได้ 

ข้อ 46.    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

การมอบฉันทะจะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจำากัดกำาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ี

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
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ก. จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 47.    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม

(1/3) ของจำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ

ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตาม

ที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ี

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้

ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 48.    ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา

เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 49.    ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญช ี  

ข้อ 54.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล

และงบกำาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 58.    ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ 

ข้อ 59.    ผู้สอบบัญชีมีอำานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจน

ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำาการของบริษัท ในการน้ีให้ผู้สอบบัญชีมีอำานาจสอบถาม

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้

บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของบริษัทได ้ 

 

ข้อ 60.    ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินและ

ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและ

เอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

  

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำารองตามกฎหมาย  

ข้อ 56.    ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม

มิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock 

Dividend)โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไร

พอสมควรท่ีจะทำาเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

  

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย    

ข้อ 57.    บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิ

ประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 

ของทุนจดทะเบียน 

  

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำาหนดจ่ายปีละ 2 คร้ัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิ
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ที่เหลือหลังจากหลังหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำาหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หาก

ไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th  

********************************************* 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาบัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำานาจ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำานาจ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก)   หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข)   สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจ

ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำาเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศ

ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 



28

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

     

กรรมการอิสระมีบทบาทสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้

อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือตำาแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็น

ได้ตามท่ีพึงจะเป็น ดังน้ัน ผู้ท่ีจะทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ

ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนดไว้ ดังนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

หรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการรายน้ัน ๆ 

ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง 

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้

ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน

สอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทาง การเงิน

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท      

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 

 

ท้ังน้ี บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงเข้มกว่าข้อกำาหนดข้ันต่ำาของประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำานวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนดขั้นต่ำา

ไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ-สกุล              นายไพโรจน์  มาลีหอม 

ตำาแหน่งในบริษัท                   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

อาย ุ                    63  ปี

ที่อยู ่                    90/28 ซอย สายไหม51 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220

วุฒิการศึกษา                   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          25,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

ตำาแหน่งงานในปัจจุบัน           -

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008) 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม          ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย          ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย  

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจท่ีมีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระ

ในกรณีท่ีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำาเนาบัตรประชาชน 

หรือสำาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 

ตามที่อยู่ ดังนี้   

   

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท/สำานักกรรมการบริษัท

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 





                                                   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  

Proxy (Form A.)

              

                                                         เขียนที่...................................................................................................................... 

                                                วันที่............ เดือน........................................... พ.ศ. ............................................. 

   

(1)      ข้าพเจ้า ................................................................................................................................... สัญชาติ...................................................       

ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................

(2)      เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำานวนท้ังส้ินรวม.............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังน้ี  

        

  หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง 

(3)      ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว...............................ไพโรจน์ มาลีหอม.................................................... อายุ..........63..............ปี

อยู่บ้านเลขท่ี...........90/28 .................... ซอย .......................สายไหม51 .................. แขวง ....................สายไหม..............................

เขต ....................สายไหม....................... จังหวัด ................กรุงเทพฯ……………รหัสไปรษณีย์......................10220..............................

หรือ      

(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... อายุ.............................ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี............................................. ถนน............................................................................. ตำาบล/แขวง.........................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................

หรือ   

(3) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... อายุ.............................ปี

อยู่บ้านเลขท่ี............................................. ถนน............................................................................. ตำาบล/แขวง......................................... 

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2557ในวันอังคาร ท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขท่ี 188

ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงนาม ……………………………………................... ผู้มอบฉันทะ          ลงนาม ……………………………………................... ผู้รับมอบฉันทะ 

        (...........................................................)                   (...........................................................) 

            

ลงนาม ……………………………………................... ผู้มอบฉันทะ          ลงนาม ……………………………………................... ผู้รับมอบฉันทะ 

        (...........................................................)                   (...........................................................) 

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ติดอากร

แสตมป์

20 บาท





                                                     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

                                                         PROXY (Form B.) 

                                                         เขียนที่...................................................................................................................... 

                                                วันที่............ เดือน........................................... พ.ศ. ............................................. 

  

(1)      ข้าพเจ้า ................................................................................................................................... สัญชาติ...................................................       

ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................

(2)      เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำานวนท้ังส้ินรวม.............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังน้ี  

        

  หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง 

(3)      ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว...............................ไพโรจน์ มาลีหอม.................................................... อายุ..........63..............ปี

อยู่บ้านเลขท่ี...........90/28 .................... ซอย .......................สายไหม51 .................. แขวง ....................สายไหม..............................

เขต ....................สายไหม....................... จังหวัด ................กรุงเทพฯ……………รหัสไปรษณีย์......................10220..............................

หรือ      

(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... อายุ.............................ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี............................................. ถนน............................................................................. ตำาบล/แขวง.........................................

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................

หรือ   

(3) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... อายุ.............................ปี

อยู่บ้านเลขท่ี............................................. ถนน............................................................................. ตำาบล/แขวง......................................... 

อำาเภอ/เขต............................................... จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2557 ในวันอังคาร ท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขท่ี 188

ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

 

(4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

ติดอากร

แสตมป์

20 บาท



วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2556 

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ            นายอำานวย นาครัชตะอมร

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

2. ชื่อกรรมการ            นางสาวซนวา เด่นเมฆา

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

     

3. ชื่อกรรมการ           นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

 

   

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำาเหน็จกรรมการ ประจำาปี 2557

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

วาระที่ 7      เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 

วาระที่ 8      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)       

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  

(5)          การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน 

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น    

 

(6)          ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 



กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ        

     

      

                                                                      ลงชื่อ ......................................................................ผู้มอบฉันทะ

   

ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

 ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหต ุ   

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

    จำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

          

2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

    

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำาต่อแบบ  

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ          

    

        



ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2557 ในวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน

กรุงเทพ จี สีลม  เลขที่ 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา

และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..............    เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

   

วาระที่ .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

วาระที่ .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

   

วาระที่ .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

   

วาระที่ .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

   

วาระที่ .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ 

ชื่อกรรมการ  ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

เขียนที่ .......................................................................................

วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...............

(1)   ข้าพเจ้า..................................……………………………………………………………………………………...........................................................................

สำานักงานตั้งอยู่เลขที่............................. ถนน ..................................... ตำาบล / แขวง ................................ อำาเภอ / เขต ............................

จังหวัด …………................................. รหัสไปรษณีย์ ....................

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ...........................................................................................................

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................  เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ............................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................  เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ........................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................  เสียง

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 

      โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังนี้  

        

  หุ้นสามัญ.................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ .................... ถนน ..................................................................................

ตำาบล / แขวง ........................ อำาเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ ................  หรือ

 2. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ .................... ถนน ..................................................................................

ตำาบล / แขวง ........................ อำาเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ ................  หรือ

 3. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ .................... ถนน ..................................................................................

ตำาบล / แขวง ........................ อำาเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ ................  หรือ

 4. ชื่อ ............นายไพโรจน์ มาลีหอม........... อายุ ……..63……....ปี อยู่บ้านเลขท่ี ...........90/28............ ซอย .....................สายไหม51................ 

แขวง .........สายไหม........... เขต ..............สายไหม............ จังหวัด ............กรุงเทพฯ……….. รหัสไปรษณีย์ ......10220....... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2557 ในวันอังคาร ท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188

ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

 



(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

   มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

   มอบฉันทะบางส่วน คือ

 หุ้นสามัญ _______________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______________ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ _____________  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______________ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _______________________ เสียง

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

   

วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2556

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ            นายอำานวย นาครัชตะอมร 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

2. ชื่อกรรมการ            นางสาวซนวา เด่นเมฆา

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

     

3. ชื่อกรรมการ           นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 



วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำาเหน็จกรรมการ ประจำาปี 2557

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 7      เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

วาระที่ 8      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)       

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

(5)          การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)          ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................. ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหต ุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

   ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำา

   ต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ



ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2557 ในวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน

กรุงเทพ จี สีลม  เลขที่ 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา

และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..............  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

   

วาระที่ ..............  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

วาระที่ ..............  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

   

วาระที่ ..............  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

   

วาระที่ ..............  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

วาระที่ ..............  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ 

ชื่อกรรมการ     ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ     ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ     ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ     ……………………………….

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง



แผนที ่โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม  

เลขที่ 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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